Portal > Baza Wiedzy > SSH > SSH > Jak zalogować się do SSH?

Jak zalogować się do SSH?
Bartosz Gadzimski - 2019-03-13 - 0 komentarzy - W: SSH
Aby zalogować się do SSH należy wykonać kilka prostych kroków:
Dla systemów linux / Mac OS X:
Uruchamiamy terminal. Po jego uruchomieniu wpisujemy następujące polecenie: ssh -p 2233 nazwa_uzytkownika@serwer
Domyślny port dla połączeń z Polski to 22 zaś port 2233 jest konieczny dla połączeń zza granicy: Nie mogę połączyć się z kontem
SSH z zagranicy. Co robić?
Przy czym:
nazwa użytkownika: nazwa użytkownika głównego konta FTP
serwer: adres serwera - należy go uzyskać z klienta FTP z pola "host" lub "serwer"

Po wpisaniu polecenia należy zatwierdzić polecenie enterem.
Przy pierwszym połączeniu wyświetli się komunikat po którym należy wpisać "Yes" i zatwierdzić enterem:

Kolejnym krokiem jest wpisanie hasła do głównego konta FTP (nie widać znaków wpisywanych, nawet gwiazdek), po wpisaniu
zatwierdzamy enterem:

Po wpisaniu poprawnego hasła zostaniemy zalogowani do SSH:

Dla systemu Windows:
Pobieramy Putty ze strony: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
Po pobraniu uruchamiamy program po czym w polu "Host name" wpisujemy adres serwera - należy go uzyskać z klienta FTP z
pola "host" lub "serwer"
W polu port wpisujemy 22 lub 2233.
Port 22 jest przeznaczony do połączeń z Polski zaś port 2233 jest konieczny dla połączeń zza granicy: Nie mogę połączyć się z
kontem SSH z zagranicy. Co robić?
Po wpisaniu hosta klikamy "Open":

Przy pierwszym połączeniu wyświetli się okienko w którym należy kliknąć "Yes":

Następnym krokiem jest wpisanie nazwy użytkownika głównego konta FTP i kliknięcie enter:

Zostaniemy poproszeni do wpisania hasła (nie widać znaków gdy wpisujemy hasło). Po wpisaniu hasła klikamy enter:

Jeżeli hasło zostanie poprawnie wpisanie, zostaniemy zalogowani do SSH:
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